
Veel Nederlanders kunnen af met goedkoper telefoonabonnement 

Wij Nederlanders staan bekend als een zuinig volkje, zo kijken expats bijvoorbeeld altijd vol verbazing toe hoe de rekening 

tot op de cent na verdeeld wordt. Hoe kan het toch dat diezelfde Nederlanders gemiddeld veel te dure mobiele 

abonnementen afsluiten?  

Je gaat toch niet te veel betalen?! 

Uit cijfers van GlobalData blijkt dat Nederlanders gemiddeld maar iets meer dan 1GB mobiel internet per maand 

verbruiken. Maar klanten van Belsimpel, de grootste online winkel voor mobiele telefoons en telefoonabonnementen van 

Nederland, sloten in 2017 bundels af van gemiddeld bijna 5GB internet. Dat betekent dat veel Nederlanders aan het einde 

van de maand een grote hoeveelheid MB’s overhouden. Is de Nederlander bang om zijn verbruik te overschrijden en bij te 

moeten betalen, of hebben we last van grootheidswaanzin?   

De grootte van de bundel verschilt per persoon én per regio 

Opvallend is dat vooral mannen voor (te) grote databundels kiezen. Zij sluiten veel grotere internetbundels af, gemiddeld 

maar liefst 600MB meer dan vrouwen. Ook opvallend is het feit dat de databundels van abonnementen mét toestel vaak 

veel kleiner zijn dan die van Sim Only’s (abonnementen zonder toestel).  

Daarnaast blijkt het dataverbruik ook erg te verschillen per regio. Zo kiest men in steden vaak voor meer MB’s, dan in de 

kleinere plaatsen. De plek waar gemiddeld de grootste bundels worden afgesloten? Dat is Blaricum, gevolgd door Rockanje 

en Amsterdam Zuidoost. De grootste abonnementen zijn echter niet per definitie het duurst. De duurste abonnementen 

worden namelijk afgesloten in Soesterberg. In Andijk is men het meest bescheiden, daar wordt gemiddeld voor de 

goedkoopste abonnementen gekozen. Ten slotte kiezen vooral jongeren voor een abonnement met veel data, waarbij de 

groep van 20 tot 25 jaar de absolute grootafnemers zijn. 

Al die grote abonnementen, dat mag wat kosten zeg! Dat Nederlanders gemiddeld voor een steeds grotere internetbundel 

kiezen, is ook te zien in de onderstaande grafiek van het afgelopen jaar. De grootte van de gemiddelde internetbundel steeg 

elke maand behoorlijk. Voor de liefhebbers van grote bundels is er ook goed nieuws: de bundels worden steeds groter, 

maar de gemiddelde maandprijs die voor het abonnement betaald werd, daalde het afgelopen jaar fors.  

 

Mag het een onsje meer zijn? 

Waarom kiezen we voor steeds grotere abonnementen? Dit heeft meerdere oorzaken. Ten eerste hebben de verschillende 

aanbiedingen van VodafoneZiggo en KPN Compleet hier waarschijnlijk invloed op: KPN en VodafoneZiggo bieden 

bijvoorbeeld combinatievoordeel aan. Dat betekent dat je korting of meer MB’s kunt krijgen als je je mobiele abonnement 

combineert met vast bellen, internet en TV.  

De prijs per MB wordt steeds lager naarmate de jaren verstrijken. Je krijgt nu voor dezelfde prijs dus veel meer MB’s dan 5 

jaar geleden. Op basis van de trend van de afgelopen jaren is te verwachten dat de grootte van de internetbundels de 

komende jaren blijft stijgen.  
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